מחוז צפון ענף תכנון סביבתי

יום שני ו' חשון תשע"ט
 15אוקטובר 2018
סיכום ישיבת ועדת מעקב מיום  29.7.18לתכנית ג 18674/חוות רוח עמק הבכא
משתתפים:
קובי גביש – מנהל היחידה לשטחים פתוחים ,מועצה אזורית גולן
דרור חי – לשכת תכנון צפון ,מנהל התכנון
תמיר חזות  -נציג היזמים ,חב' אנלייט

גיל בן נון – רט"ג
אליאור ליאב ,מיכל עייק – תכנון ,המשרד להגנת הסביבה ,מחוז צפון
רקע :בהוראות תכנית ג 18674/חוות רוח עמק הבכא ,בסע'  6.5.8נקבע כי בין היתר תנאי למתן היתר הפעלה
לטורבינות הוא:
"א .הקמת ועדת מעקב מקצועית ברא שות המשרד להגנת הסביבה שבין חבריה יהיו נציג רט"ג ,נציג היזם ,נציג מוסד
תכנון .תכנית ניטור ותוצאות הניטור כמו גם כל מידע הנוגע לשמירה על הצומח יוגשו לוועדה זו ולבחינה מקצועית
וקביעת עקרונות הפעלה בכל הנוגע לסקר וניטור בעלי כנף".
בנוסף בתאריך  5.2.18בישיבת המליאה של ועדה מחוזית צפון הוחלט על הוספת תנאים להפקדת תכנית
 , 219-0547133חוות רוח אלרום .בהחלטה להפקדה נכתב כי חוות רוח אלרום היא השלמה לחוות רוח עמק הבכא
וסע'  6.6.6בתכנית קבע גם כן ,כי אחד התנאים למתן היתר הפעלה הוא "הקמת ועדת מעקב מקצועית שתכלול את
החברים הבאים נציג מנהל התכנון מחוז צפון (יו"ר) ,נציג משרד הבריאות ,נציג המשרד להגנת הסביבה ,נציג רט"ג,
נציג הרשות המקומית ,נציג משרד האנרגיה ונציג היזם .תכנית ניטור ותוצאות הניטור כמו גם כל מידע הנוגע
לשמירה על הצומח יוגשו לוועדה זו לבחינה מקצועית וקביעת עקרונות הפעלה בכל הנוגע לסקר וניטור בעלי כנף".
לאור ההתקדמות הסטטוטורית של התכניות עלה הצורך להתחיל לכונן את ועדת המעקב.
מהלך הפגישה :תמיר סקר את השלב בו אנו נמצאים:
ביוני  2017התקבל היתר בניה ל 30 -טורבינות מהחווה המאושרת .ההיתר תקף ל 3 -שנים.
תת"ל  62א ,קו מתח עליון  161ק"ו חולה – צומת בראון ותחנת משנה קצרין ,אושר ב .12.7.18 -סע'  6.5.8ה' קובע
כי תנאי להפעלת חוות הטורבינות יהיה הודעה מחברת חשמל שהושלם בפעל חיבור החווה לקו מתח עליון שיאפשר
הוצאת אנרגיה לרשת החשמל.
בתחילת יולי הגיעו היזמים לסגירה פיננסית .כל הגופים המממנים הם גופים ישראלים.
תכנית חוות עמק הבכא אישרה  40טורבינות .בעקבות התנגדות של מועצה אזורית גולן בשל קרבה יתרה של חלק
מהטורבינות לקיבוץ אלרום ,הגיעו היזמים והמועצה להסכמות לפיהן  5טורבינות הקרובות לאלרום יועתקו ממקומם
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ובמקביל תקודם תכנית חוות אלרום ,תכנית  ,219-0547133שנמצאת כרגע בהפקדה ומציעה  6טורבינות נוספות על
אלו המאושרות בתכנית ג.18674 /
כוונת היזמים עד נובמבר-דצמבר לסרוק נפלים ולטפל בעתיקות .ומדצמבר להתחיל בעבודות ההקמה .עבודות
התשתית ,הכוללות חפירת תשתית ,הכנת צמתים לרשת החשמל ובניית מברגה להעמדת הטורבינה ,צפויות לקחת
כשנה .השאיפה היא להניף את הטורבינות בראשית .2020
סקר גאופיטים יבוצע באוקטובר.
מתכוונים לבצע בדיקת מכ"מ לילה ,לפני הפעלת החווה במהלך  2עונות נדידה.
שנה ראשונה ושלישית לאחר הפעלת החווה צריך לחזור על סקרי בעלי כנף מלאים – נדידה ,קינון ועטלפים.
קובי עדכן שהמועצה ביצעה מדידות רקע של רעשי אינפראסאונד במספר ישובים( .מצ"ב מסמך מסכם).
והגישה הצעה לתוכנית ניטור היקפית שהוגשה לקרן לשמירה על שטחים פתוחים( .מצ"ב ההצעה המלאה).
סיכום:
 .1לקראת הישיבה הבאה של ועדת המעקב אנלייט תעביר הצעה לסקר מכ"מ ולתכנית סקר בעלי כנף.
 .2לדיון הבא יוזמנו נציגים נוספים ,בהתאם להוראות התכנית המופקדת של חוות אלרום  :נציג משרד הבריאות ,נציג
משרד האנרגיה .באחריות אליאור ליידע את המשרדים ולבקש מהם לקבוע מי הנציג מטעמם.
 . 3המפגשים של ועדת המעקב יתקיימו ברמת הגולן .המפגש הבא יתקיים בסוף נובמבר.
 .4מוזמנים נוספים יוזמנו אד הוק במידת הצורך.
 . 5חברי הצוות יידעו את הועדה על הזמנת אנשי מקצוע לדיון ונושאים לדיון בטרם הפגישות.
 .6תיבדק האפשרות להרחיב את מעגל ההתייחסות של הועדה לנושאי בריאות ואקולוגיה.
 . 6הועדה תתכנס בהתאם לצורך ולקראת אבני הדרך העיקריות ,בין היתר :תחילת עבודות התשתית (מפגש הועדה
הבא) ,לאחר סקר המכ"מ ובשלב הנפת הטורבינות.
רשמה :אליאור ליאב

העתקים:
משתתפי הישיבה המופיעה בסימוכין
דורית זיס ,מנהלת המחוז ,כאן ,דוא"ל
עמיר אנטלר ,מנהל מחוז גליל גולן ,משרד החקלאות ,דוא"ל
שחר סולר ,ראש אגף תכנון סביבתי ,כאן ,דוא"ל
תמר רביב ,ראש אגף שטחים פתוחים ,כאן ,דוא"ל
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